
Sokółka ' '6' luty 2017

oGŁoSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce ogłasza w trybie
zapytania o Cenę następującv przedmiot zamówienia:

Wykon;łłanie całorocznej tj: oi] 07 marca 2017 ilo 28 luly 2018 konseruacji
i usuwanie awarii w zakresie instalacji woilno - kanalizacyjnych i

centralnego ogrzewania sieci wewnętrznych w budynkach
administrowanych przez ZGKiM w Sokółce

Szczególowe informacje zawiera specyfikacja istotnych warunkach zamówienia
wraz z wykazem nieruchomości oraz zakresem robót.

Załącznik

* specyfikacja istotnych warunkach zamówienia

odnośnik do stlony BIP ZGKiM (www.zgkimsokolka.ovh.org )



sPEcYFlKAcJA IsToTNYcH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w PosTĘPowANIU o ZAMÓWIENIU NA USŁUGI w TRYBIE

ZAPYTANIA o cENĘ

Przedmiot zamówienia:
WYKONYWANIE KONSERWACJI I USUWANIE AWARII

w ZAKRESIE INSTALACJI WoDNo-I(ĄNALIZACYJNYCH

I CENTRĄLNEGo oGRZEWANIA sIEcI WEWNĘTRZNYCH

W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGKiM

r. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sokółka - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanior''.ej lv Sokółce,

Plac Kościuszki 15' 16. t00 Sokółka,

e-mai l :  sekretar i  at@ zgkimsokolka. p l

godziny urzędort.ania: od 7r0 do 15jU

tel. t-ax. 85 7l l-22-08

l l .  TR\B UDZ|ELENIA ZAMÓ\Ą |ENIA
Postępo\ł'anie o udzielenie zamówienia proltadzone jest lt' trybie zap1'tania
o cenę'

l I l .  oP lS PRZEDMIoTU ZAMÓWI EN IA
Przedmiotem zamólt'ienia jest rt1kon1ll.anie konserwacji i usuwanie arrarii
w zakresie instalacji rvodno-kanalizacl'jnych i centralnego ogrzelania sieci
rr'err'nętrznych w budynkach administrorvan'vch przez ZGKIM. Szcze gółowy
zakres prac określa załącznik nr 4' rt.ykaz posesji adrrrinistrorr'anych
objętych konserwacją zawiera załączntk nr l' omaczenie wg Wspólnego
słorr'nika zamówień: CPV 50720000-8' CPV 50700000-2.
Przed przysąpieniem do rv1''ceny usług wykonawca ma obolt'iązek dokonać
szczegółolt'ego sprawdzenia \ł. telenie v'arunkólt' r,vykonania przedmiotu
zamólvienia.

IV. KRYTERIUM wYBoRU oFERTY _ oGÓLNE INFORMACJE
l . Kryterium w1''bonr oferty stano\ł.i cena ryczałtowa - 100 %.
2' W.vkonawca może Zaproponować tylko jedną cenę i nie moie jej zmienić.
3 ' Negocjacje w sprawie ceny nie będą prowadzone'
4' Zamawiający udzie]i zamówienia Wykonawc1'. który zaot.erował na1nlzszą

cenę o ile zmieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiajqcego na
st.inansowanie tego zamólt'ienia i przestawi polisę ubezpieczeniosa od 
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odpov'iedzialności cywilnej w związktt z prowadzoną tego typu
działainością gospodarczą.

5. W ofercje należy podać cenę z uwzględnieniem v'sz1''stkich kosaów
towarzyszących niezbędnych do wykonania zamówienia.

6' W.vkaz budynków objętych konser.w.acją stano\\'i Załqcznik nr 1.
7' FolmulaIZ ofefio\\,'y stanowi załączn|k nr 2 do niniejszego zapytania.
8.  Wzór  umort 'y  s tanowi  załączn ik  nr  3.
9' Szczegółorvy zakres prac stanowi załącznik nr 4.

v. TERM lN wYKoNANlA ZAMÓwIENIA
Wymagany telmin ltykonania zamówienia 12 miesięcy tj. od dnia 01.03.2017r.
do 28 lutego 2018r.

VI. PRZYGOTOWANIE OFERTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE
SKŁADANIA I oTWARCIA OFERT
1. o|erta musi być pzygotowana zgodnie z treściq wzoru |otmularza o|eńowego.
2. ofertę naiezy zło4+ć w zamknięĘ kopercie v' siedzibie zamarviajqcego tj'

w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sokółcę. Plac Kościuszki 15, 1ó-100 Sokółka (I piętro), do 2l lutęgo
2017r. do godz. 9"".

3. Koper.ta/opakowanie zaw.ieĄące ofeftę powirulo być zaadresou'ane do
zamawiającego na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniolvej
l6.100 Sokółka, PIac Kościuszki l5 oraz opatrzone napisem: ,'oferta na
konserrt'ację i usuwanie awarii wodno kanalizacyjnych,..
Ponadto kopena musi być opatrzona nanvą i dokładnym adlesem \ł-\konawcy
oraz napisem ,'Nie otr,vierać przed dniem 21 lutego 2017 przed godz. 9''. ..

(planorvanym terminem ot\\.alcia ofeń).
4. W razie składania oferty drogą poczto\ł.ą lub za pośrednictwem innych

instytucji doręczycieIskich' zamalt'iający jako termin złożenia of.erty uzna
tęrmin otląvmania przesyłki (o|erry), a nię telmin nadania przesyłki (oferty) w
urzędzie pocaowym lub innej instyucji doręczycielskiej.

5. oferta złożona po terminie składania ofen zostanie zrłrócona bez otll'ierania.

G'Publiczne ot\ł'alcie ofert nastąpi $.dniu 21 lutego 20I,7 t. o godz' 9'.'
rv siedzibie zamawiającego - lt' Zakładzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Sokółce, Plac Kościuszki l5 pok. nr l J .

VU. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
1. osobą uprawnioną do kontaktu z w1,konawcami rv imieniu zamart'iajqcego

jest Pan Janusz Cilulko' pracujqcy w ZGKiM w dni robocze od godz. 7,' do
l5  ' re l .  85 7 l  I  l2 -08 r ' reu.  Jq .

c ! I'i] 20 j7



IWKAZ BU-DYNKOW
OBJĘTyCH KONSERWACJĄ WOD-KĄN' C.0.- C,W,L|.

Lp Adrcs
mieszkar,ia lokale

uźłtkowe
Wod-katL

ul. Barlickiego 1 tak

2 uJ. Barlickiego 4 tak

u]. Białostocka 3/5 tak3
,l u]. Białostocka 8/10 taktak
j ul. Białostocka 1l tak

ó ul. Białostocka 19 tak

/ u]. Białostocka 20 taktak

8 ul. Białostocka 25 tak

9 ul' Białostocka 29 tak

ul. Białostocka 32 ) takt0
u]. Białostocka 33 tak

12 ul. Białostocka 41 tak

/J ul. Białostocka ó1

4

4 tak

14 ul. Białostocka 67 tak

1J ul' Białostocka 69

1ó ul' Białostocka 86

tak

tak

17 ul. Białostocka 9l tak

18 ul. Białostocka 134 tak

/9 ul. Broniewskiego 5 i5 tak tak tak

21 ul. Góma 4

20 ul. Dąbrowskiego Il 4
)

tak

tak

ul' Grodzieńska 3l tak22
23 u]' Grodzieńska 70

2
4 tak

24 ul. Grodzieńska 77 tak

25 Kraśniany 38 tak

2ó ul. Krvńska 18 tak

27
28

ul. Kryńska 46 7

J

tak

u]. Krótka 1 tak



Lp Adres lokatenieszl<ania 
,."'rl" 

"

Bad),ncA ĄPllscżon! p irls|alrcję

ll/od-kan

29
30

ul .Le lewela l i lB 5

5
tak

ui. Lelen'ela 8 tak

J1 ul. Lelervęla 5l tak

32 ul. Majowa 2 l0 tak
33

34

J5

25 tak

tak

ul. Majowa 4

ul. Miejska 6

ul. Nou'a 7a tak
Jó ul. Nowa 7b tak

J7 osiedlę Buchwałowo 11 12 taktak

J8 osiedle Buchrvałolt'o l5 8

7
tak

takJ9 osiedle Buchlt'ałowo ]9

40 osiedle Buchwałowo 2 ] taktak

1 l

42
11ul. Kolejowa 8 tak

Osiedle Centrum 7 taktaktak

taktak4J Osiedle Centrum 8 25 tak

44 Osiedle Cennum 9 l l taktak tak
osiedle Zielonę 3b taktak

1Ó osiędle Zielone .ł 2
47 osied]e Zielonę 5

tak

tak

tak

tak

64

2.4
.l8 osiedle Zię]one ó 111 tak tak

osiedle Zięlone 7 24 taktak49

50 21Osiedle Zielone 8 tak tak

tak5,i osiedlę Zielone 9 tak

J? osiedlę Zielone l0 taktak
-tJ
51

ul. Piłsudskiego 1

Plac Kilińskiego 2

2
,)

taktak

JJ Plac Kościuszki 8
tak

taktak
jó Plac Kościuszki 9 taktak
57

J8

59

Plac Kościuszki 15 tak tak

takP]ac Kościuszki 2l tak
Plac Kościuszki 26 tak tak

tak



Lp
mieszkdnia Iokale

uhikotee

Budyhek wypoŚftż,ot,! w iĄstalację

Woll-ką,,.

ó0 u]. Sienna.ł tak10

ó1 ul' Sciegiennego l5 tak

ó2 ul' Sciegiennego 17 tak

óJ ul. Warszart ska 6 tak

ó4 ui. Warszawska 17 tak

ó5 ul. Warszawska 22

óó ul. 1-go Maja 5

l6

6

tak

tak

ó7 ul. i -go Maja 15 rakl0 tak tak

ó8 uJ.  l -go Maja 17 taktak tak

ó9 u l .  1 .go Maja 19 rak
70 ul. 1-go Maja 21 tak

I

5

77 ul. 1-go Maja 25 tak

72 ul. I-go Maja 27 tak

73 ul. 1 -go Maja 48

74 ul. 3-go Maja l3

tak

taktak

75 ul. 3-go Maja l3C tak

7ó Rozedranka Stara 4 tak

Razem
3

608 76


